Om Gourmetklubben
Meta och Stellan bodde i USA under några år. Där var de medlemmar i en gourmetklubb. När de kom
hem till Ryd igen så kontaktade de intresserade här och startade en klubb. Som medlemmar värvades
bekanta som var boende i KB-villorna i Ryd. Man kände varann för att man var grannar eller för att
barnen gått i samma skola eller i scouterna eller spelat fotboll tillsammans i Karle IF.

Så här går det till:
Ett schema upprättas för fyra gourmetmiddagar per år. Därutöver avhålls ofta sommarfest eller
kräftskiva.
Ett par veckor före träffen samlas de fyra familjer som är värdar och som ska tillaga huvudrätten för
att bestämma menyn. Den mailas sedan ut till alla medlemmar. En av värdfamiljerna är
sammankallande och ser till att hantera omplanering ifall någon har förhinder t ex.
Gourmetmiddagen avhålls i fyra hus och alla har samma meny. I varje hus träffas fyra par. En familj
har med sig starter, en har förrätt, en har dessert. Värdparet ansvarar alltid för huvudrätten. Varje
par har med sig lämpligt vin till sin maträtt. Kostnaderna delas sedan lika mellan deltagarna.
Efter avslutad middag samlas de som vill, från alla fyra husen, hos en på förhand utsedd värdfamilj.
Där blir det lite eftersnack och diskussion om dagens meny och mycket annat. Kanske en och annan
bägare töms också.

Lite mera förklaring:
Klubben består av 16 par, d v s 32 ordinarie medlemmar. Träffarna sker samtidigt med 4 par i 4 hus
och alla har samma meny
Det finns också ett antal reservpar som förhoppningsvis kan delta ifall någon har fått förhinder.
Dessutom finns några ”vilande” medlemmar som endast är med på maillistan.

Roller i Gourmetklubben:
Planeringsansvarig upprättar schema med lämpliga datum för säsongens träffar och uppdaterar
medlemsförteckningen. Resultatet mailas ut till medlemmarna.
Webmaster ser till att menyerna arkiveras på hemsidan.
Sammankallande och ansvarig för aktuell träff är en av de fyra värdfamiljerna. Denne ser till att ett
möte hålls med de övriga tre värdfamiljerna där menyn fastställs och sedan mailas ut till alla
medlemmar. Sammankallande hanterar också eventuella vakanser och sköter omplanering om det
behövs.
Allt sker efter ett rullande schema så att varje familj får laga starter, förrätt, huvudrätt och dessert
en gång per säsong, och varje gång träffar man nya medlemmar. På så sätt får alla träffa alla och
alla rollerna roterar med undantag av Planeringsansvarig och Webmaster.

I skrivande stund, oktober 2014, har klubben funnits i mer än 11 år. Medlemmarna är företrädesvis
från KB-villorna i Ryd. Några familjer har flyttat från Ryd men är välkomna att stanna kvar i klubben.
Andra har tappat intresset och ersatts av nya medlemmar. Nio av de sexton paren från starten är
fortfarande medlemmar. Enligt min åsikt är klubben ett utmärkt sätt att återuppta kontakten med
gamla vänner och att få nya vänner. Min äkta hälft tycker också det är ett bra tillfälle att få använda
finporslinet som annars mest står gömt inne i byffén. Ska jag vara ärlig så håller jag också med om
det.

